
peeling ze 100 % kakaového prášku,

Kleopatřina koupel z plnotučného mléka,
100 % kakaového prášku a oleje z
hroznových jader
zábal ve 100 % kakaovém prášku,
čokoládě a oleji 

speciální energetická 

čokoládový nápoj, 

kakaových bobů, oleje z hroznových
jader a sušené pomerančové kůry

z hroznových jader

celotělová masáž

detoxikační nápoje

celotělová peelingová masáž prováděná ve speciální vyhřívané peelingové vaně (30 minut)
koupel pro dvě osoby v dřevěné vaně (60 minut)
celotělový zábal znásobený účinky teplého vodního lůžka (45 minut)
terapeutická masáž (60 minut)
k dispozici konzultace s terapeutem
nápoje, ovocný a zeleninový bar
vstup do finské sauny, solné komory a fitness
hotelové parkování
ubytování (1 noc) nebo využití privátní vířívky (90 minut)

LUXURY PURE SPA 
BALÍČKY PRO NI

Potřebujete si odpočinout, načerpat nové síly, detoxikovat organismus  nebo se nechat jen tak 
unášet vánočními vůněmi a atmosférou?  Vyberte si půldenní Spa balíček pro vás nebo vaše blízké.

RELAXAČNÍ OKOUZLENÍ
PROMOS-5/V (vířivka) / PROMOS-5/U (ubytování)

celotělový rituál plný vánočních
vůní a klidu

voňavý šípkový peeling se skořicí
koupel s šípkovým olejem, skořicí 

zábal z pravé vanilky
kouzelná aromatická celotělová masáž
(kombinace technik, které budou hýčkat
vaše smysly)
vánoční nápoje

a hřebíčkem

NAČERPÁNÍ NOVÉ SÍLY
PROMOS-6/V (vířivka) / PROMOS-6/U (ubytování)

celotělový vitamínový rituál na
posílení imunity

DARY MRTVÉHO MOŘE
PROMOS-7/V (vířivka) / PROMOS-7/U (ubytování)

celotělový detoxikační rituál

vitamínový rakytníkový peeling 

koupel s rakytníkovým olejem 

zábal ze zeleného ječmene
vitalizující celotělová masáž nebo 

vitamínové 

s granátovým jablkem

a granátovým jablkem

lymfodrenáž

a minerální nápoje

detoxikační peeling ze soli z mrtvého

koupel z darů mrtvého moře (sůl, bahno,

detoxikační zábal bahnem z mrtvého
moře
celotělová lymfodrenáž nebo
anticelulitidní masáž
detoxikační nápoje

moře a mořských řas

mořské řasy)

PROCHÁZKA V PROVENCE
PROMOS-8/V (vířivka) / PROMOS-8/U (ubytování)

celotělový odpočinkový rituál

ČOKOLÁDOVÉ OPOJENÍ
PROMOS-9/V (vířivka) / PROMOS-9/U (ubytování)

celotělový rituál plný energie

RŮŽOVÝ SEN
PROMOS-10/V (vířivka) / PROMOS-10/U (ubytování)

romantické odpoledne pro dva

levandulový peeling ze soli z mrtvého

bylinková koupel (meduňka, máta,
rozmarýn, levandule)
levandulový olejový zábal s levandulí
relaxační celotělová masáž pro tělo a
duši (kombinace technik, které dopřejí
Vašemu organismu 

bylinkový čaj, 

moře, levandule a levandulového oleje

dokonalé uvolnění)

detoxikační nápoje

luxusní koupel v růžovém oleji 

speciální cena pro 

zaváděcí cena platná

a plátcích růží 
párová celotělová masáž růžovým olejem
(kombinace technik, které budou hýčkat
vaše smysly) - 2 x 90 minut
sekt a detoxikační nápoje

2 osoby 8.500,- Kč

do 31.03.2021
pro 2 osoby 5.400,- Kč

CENA: 8.500,- Kč/osoba(kromě balíčku Růžový sen)
ZAVÁDĚCÍ CENA PLATNÁ DO 31.03.2021: 4.900,- Kč/osoba

Bližší informace a objednávky na  purespa@lepalaishotel.eu nebo telefonicky na +420 234 634 111

www.lepalaishotel.eu


